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הצעת חוק שיפוט מהיר בעבירה של תקיפת זקן (תיקוני חקיקה), התשס"ח–2008 
תיקון חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים)
1.
בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996 ס"ח התשנ"ו, עמ' 338. (להלן – חוק המעצרים), אחרי סעיף 17 יבוא:


"מעצר חשוד בעבירה של תקיפת זקן 
17א.
על אף האמור בסעיף 17, ציווה שופט על מעצרו של אדם החשוד בביצוע עבירה של תקיפת זקן לפי סעיף 368ו לחוק העונשין, התשל"ז–1977 ס"ח התשל"ז, ע"מ 226., לא תעלה תקופת המעצר על שבעה ימים; אולם רשאי שופט להאריך את המעצר לתקופה נוספת שלא תעלה על חמישה ימים אם הצהיר תובע כי עומדים להגיש כתב אישום נגדו ויש עילה לכאורה לבקש את מעצרו עד תום ההליכים." 
תיקון חוק סדר הדין הפלילי
2.
בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43. – 


(1)	אחרי סעיף 67 יבוא:



"כתב אישום בעבירה של תקיפת זקן
67א.
הורה בית המשפט על מעצרו של חשוד בעבירה של תקיפת זקן לפי סעיף 368ו לחוק העונשין, התשל"ז–1977, וסבר תובע כי הוא אדם שיש להעמידו לדין, יגיש תובע בעניינו כתב אישום לבית המשפט עד תום שבעה ימים מיום מעצרו או עד תום תקופת מעצרו לפי סעיף 17א לחוק המעצרים, לפי המאוחר.";


(2)	בסעיף 143, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:



"(ב)	תחילת המשפט כאמור בסעיף קטן (א) תתקיים, לעניין נאשם בעבירה מן העבירות המנויות בסעיף 17א לחוק המעצרים, בסמוך ככל האפשר למועד הגשת כתב האישום בעניינו."
דברי הסבר
האלימות נעשתה בשנים האחרונות ל"מכת מדינה" ולתופעה בין – דורית החוצה את כל שכבות הציבור. קשישים רבים נופלים קורבן לאלימות כנגדם וזו אחת מהתופעות החמורות ביותר כיום. רמת האלימות בארץ כנגד קשישים והיקפה במגמת עלייה בכל המגזרים, לרבות בתוך המשפחה.
זירוז ההליכים המשפטיים משיג מספר מטרות; ראשית, הקשיש או אדם מטעמו יוכלו להתלונן ולפנות אל הרשויות ללא חשש שהגורם האלים ישוחרר תוך זמן קצר ויהווה סכנה לחייו, לגופו ולרכושו.
שנית, טיפול מיידי בעבירה ובעבריינים יקל על המשטרה ומערכת המשפט באיסוף הראיות, יאפשר טיפול נאות בקורבנות האלימות ויהווה גורם מרתיע לעבריינים.
לצורך זירוז ההליכים כנגד עבריין האלימות שנפגע, יש להביאו לדין בסמיכות להגשת כתב האישום. לשם כך, במסגרת תקופת מעצרו של הנאשם בעבירות מעין אלו ומיד לאחר הגשת כתב האישום יחל ההליך השיפוטי עם הקראת כתב האישום לנאשם, זאת מכיוון שיעילות הטיפול תעלה רק במידה והמשפט יחל בסמיכות מרבית להגשת כתב האישום.
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